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The article presents an overview of modern scientific literature, which summarizes data on the value of
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Представлений огляд сучасної наукової літератури, що узагальнює дані про значення нормального складу
мікробіоти кишечника, особливості формування нормального мікробіоценозу в онтогенезі. Наведено причини порушення нормального складу мікробіоти та їх вплив на стан здоров'я дітей. Наводяться актуальні
дані про ефективність пре- та пробіотиків, вітаміну D, синбіотику Оптілакт Малюк у педіатричній практиці.
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Представлен обзор современной научной литературы, обобщающий данные о значении нормального
состава микробиоты кишечника, особенности формирования нормального микробиоценоза в онтогенезе. Приведены причины нарушения нормального состава микробиоты и их влияние на состояние здоровья
детей. Приводятся актуальные данные об эффективности пре- и пробиотиков, витамина D, синбиотика
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Вступ. Мікрофлора кишечника є одним з основних чинників,
що визначає стан здоров'я людини. В процесі еволюції за нею
закріпилася роль охоронної системи щодо агресивних факторів зовнішнього середовища [1, 2]. За тисячоліття еволюції
макро- і мікроорганізмів сформувалася складна екосистема
кишкової мікробіоти, в яку входять коменсали і/або симбіонти
[3, 4]. Мікробіота кишечника підтримує тонку рівновагу і здійснює моделювання саногенетичних імунних реакцій у макроорганізмі.
Сучасні молекулярно-генетичні методи дозволяють
по-новому оцінити якісні та кількісні характеристики кишкової
мікробіоти (мікробіома), їх зв'язку з різною патологією і процесами саногенеза, наприклад з так званою дорожньою картою
мікробіома людини [5]. Комплексні дослідження дозволяють
проводити аналіз мікробіоти людини в режимі реального часу,
створювати просторово-часові моделі патологічних станів за
участю мікрофлори [6]. Сучасні наукові дослідження значно
розширили знання про склад кишкової мікробіоти [7, 8]. Так, в
шлунково-кишковому тракті дорослої людини може міститися
від 15 до 36 тис. видів бактерій, загальна кількість колонієутворюючих одиниць (КУО) в 1мл фекалій може досягати 1012 [8].
Крім домінуючого сімейства мікроорганізмів, бактерій, в
кишечнику знаходяться ядерні еукаріоти і прокаріоти, у яких
відсутня ДНК, а також віруси, найпростіші. Сукупно кишкова
мікробіота людини містить близько 3,3 млн. генів, що приблизно в 150 разів перевищує їх число в геномі самої людини [8].
Зусилля вчених були зосереджені переважно на систематизації мікробіома дорослої людини і вивченні його зв'язків з
важкими захворюваннями [9-11]. Аналіз мікробіоти у дітей був
обмежений можливостями досліджень і малими обсягами вибірок [12-14], тому фактори формування мікрофлори немовлят
продовжують активно вивчатись.
Відповідно до сучасних уявлень, здорова мікрофлора характеризується високою різноманітністю і здатністю чинити опір
змінам під впливом фізіологічного стресу. В протилежність
цьому мікрофлора при захворюваннях має знижене видове
різноманіття, в ній менше «корисних» мікробів і/або присутні
патобіонти [15]. Дисбіоз шлунково-кишкового тракту вважається одним з найбільш важливих факторів, що впливає на розвиток багатьох шлунково-кишкових захворювань, таких як
запальні хвороби кишечника, синдром подразненого кишечника, рак ободової і прямої кишки, а також системних захворювань, таких як ожиріння, цукровий діабет, атеросклероз і неалкогольний жировий гепатоз [16, 17].
В останні роки встановлено достовірні зв’язки між порушеннями якісного і кількісного складу мікробіоти кишечника з різноманітною неінфекційною патологією, перш за все з патологією обміну речовин і аутоімунними захворюваннями. Багато з
цих захворювань набувають особливої медико-соціальної значимості вже у дітей шкільного віку і далі у старших вікових групах [18, 19].
Виконані експериментальні дослідження, дозволяють уточнити роль змін кишкової мікробіоти, починаючи з дитячого
віку, в патогенезі подальших ендокринно-метаболічних розла-
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дів, що дозволяє використовувати характеристики мікропейзажу шлунково-кишкового тракту (ШКТ) в якості предикторів
метаболічних порушень, перш за все надлишкового ваги [16,
19].
Умовами формування нормальної мікробіоти кишечника
дитини є фізіологічний перебіг вагітності у здорової жінки,
пологи в строк через природні родові шляхи, раннє прикладання (протягом перших 30 хв. після народження) до грудей,
отримання дитиною молозива, виключно грудне вигодовування в перше півріччя життя, раціональне харчування починаючи
з раннього дитячого віку [20]. В даний час вважається доведеним факт внутрішньоутробного «знайомства» з материнською
мікробіотою в результаті трансплацентарної передачі мікроорганізмів [21]. Як результат, молочнокислі бактерії виявляються в плаценті, пуповині, амніотичній рідині, а з 24-го тижня гестації – в шлунково-кишковому тракті плода [22, 23].
Становлення мікробіоти кишечника у дітей.
На становлення мікробіоценозу дитини впливає широкий
спектр факторів, асоційованих із генетичними чинниками,
харчуванням та способом життя. Але найважливішими для
колонізації кишечника є пологи в строк природним шляхом
(per vagina) і виключно грудне вигодовування. Саме за таких
умов формується найбільш сприятливий мікробіом, що позитивно впливає на розвиток та становлення функції шлунковокишкового тракту, забезпечення дитини макро- та мікронутрієнтами, зниження показників захворюваності та летальності
немовлят, зменшення ризику розвитку імуно-патологічних
станів [24, 25, 26].
Відомо, що процес активного заселення біотопів організму
дитини відбувається в процесі пологів, при проходженні через
родові шляхи матері. Фізіологічне заселення мікроорганізмами
ШКТ починається від верхніх відділів до нижніх з певною послідовністю колонізації [27]. Критично важливим для нормальної
колонізації мікроорганізмами травного тракту дитини є раннє
його прикладання до материнських грудей, що пов'язано зі
значним вмістом молочнокислих мікроорганізмів на поверхні
ареоли сосків і в молозиві в поєднанні з високим вмістом пребіотиків (олігосахаридів) [28, 29]. Якість мікробної колонізації
кишечника новонародженого значною мірою залежить від
стану здоров'я майбутньої матері, в тому числі мікробіоценозу
кишечника і родових шляхів [30].
Численними дослідженнями з використанням мікробіологічних культуральних методів доведено, що в першу добу життя
новонароджених відбувається активна колонізація і зростання
кишкової палички, ентерококів, з другої доби переважає зростання лактобацил, з третьої доби – біфідобактерій [31-33].
Роль грудного вигодовування в становленні кишкової
мікробіоти.
До теперішнього часу сформульований і досить повно
обґрунтований постулат про визначальний вплив характеру
харчування немовляти на його мікробіоту, багаторазово підтверджена саногенетична значимість грудного вигодовування.
Встановлено, що грудне молоко має власну мікробіоту [34]. При
грудному вигодовуванні в мікробіоті кишечника немовляти
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переважають біфідобактерії, при припиненні грудного вигодовування характер мікробіоти змінюється: починається наближення її складу до дорослого організму [35].
На мікробіоту грудного молока впливає спосіб родорозрішення. Так, в грудному молоці жінок після кесаревого розтину
відзначені виражені композиційні зміни: зменшений вміст
Leuconostocaceae і збільшено Corynebacteriaceae в порівнянні з
жінками, що народили природним шляхом; причому ця різниця визначається в молозиві і зберігається з 1-го по 6-й міс. лактації, що вказує на довгостроковий ефект [36].
При грудному вигодовуванні має місце не тільки пряме перенесення мікробіоти грудного молока до дитини, але і опосередкований вплив на становлення мікробіоти кишечника інших
факторів грудного молока – пребіотиков, гормонів, факторів
росту, лізоциму, жирнокислотних і білкових компонентів, імуномоделюючих і протизапальних речовин. Навіть після припинення грудного вигодовування «післядія» багатьох його чинників зберігається. Мікробіота кишечника немовляти наближається до такої, як у дорослої людини у віці від 1 до 3 років [35].
Функції кишкової мікробіоти.
Мікробіоту ШКТ можна розглядати як окремий орган людського організму, що підтримує фізіологічний гомеостаз.
Завдяки симбіотичним відносинам з організмом хазяїна нормальна мікрофлора кишечника виконує такі важливі функції:
1) метаболічну – завдяки участі в перетравленні харчових
інгредієнтів та синтезі нових здійснює вплив на метаболізм
макроорганізму в цілому;
2) захисну – сприяє зміцненню кишкового бар’єра за рахунок
зміцнення міжклітинних з’єднань, збільшення синтезу муцину,
підсилення процесів регенерації кишкового епітелію;
3) імуногенну – постійно контактуючи з імунною системою
кишечника, регулює імунну відповідь та сприяє формуванню
імунологічної толерантності.
Кишкова мікробіота забезпечує колонізаційну резистентність
відкритих порожнин організму, стимуляцію кишкового ангіогенезу, регуляцію ліпідного обміну, підтримку оптимального рівня
метаболічних та ферментативних процесів, має антитоксичну,
антимутагенну, антиканцерогенну дію тощо [1, 3, 4].
Вплив про- та пребіотиків на розвиток мікробіоти новонародженого
Затримка початку ентерального харчування або його відсутність, призначення антибіотиків широкого спектру дії з перших
днів життя, за даними дослідження профілю експресії генів
травного тракту, порушують розвиток кишкового бар’єру [37].
Зважаючи на чинники ризику, що сприяють порушенням
формування мікробіоценозу кишечника, передбачити необхідність внутрішнього призначення пре- і/та пробіотиків необхідно в наступних випадках: пізнє прикладання дитини до грудей,
нераціональне харчування дитини (особливо у перші місяці
життя), функціональні порушення у шлунково-кишковому тракті (синдром мальабсорбції – лактазна недостатність, целіакія,
муковісцидоз), антибактеріальна терапія (особливо в перші
дні/тижні життя), фізіологічна незрілість імунної системи.
Створення збалансованої стабільної мікробіоти, при від-

сутності можливостей її фізіологічного формування, необхідно забезпечувати пробіотичними бактеріями, які за своїм
походженням і властивостями максимально наближені до
природніх мікробних представників, які заселяють травний
тракт новонароджених і здатні вижити при пероральному
прийомі [38, 39].
Про- та пребіотики. Роль вітаміну D3 для здоров’я кишківника.
Термін «пробіотики» вперше був використаний у 1965 році
D.M. Lilly та R.H. Stilwell для означення мікробних субстратів, які
стимулюють ріст інших мікроорганізмів [40]. Сьогодні, згідно
визначенню експертної групи ВООЗ, пробіотики – це живі
мікроорганізми, які при використанні у адекватній кількості
справляють позитивний ефект на здоров’я хазяїна [41].
Згідно рекомендацій Всесвітньої організації гастроентерологів (WGO 2011), пробіотики – це живі мікроорганізми, які
можуть бути представлені у вигляді різноманітних типів продуктів, включаючи харчову продукцію, лікарські засоби та дієтичні добавки.
Вибір пробіотика для використання в лікувальній практиці
має ґрунтуватися на його відповідності вимогам FAO/WHO:
• містити живі клітини, які володіють значною антагоністичною активністю по відношенню до патогенних та умовнопатогенних бактерій;
• зберігати стабільність складу протягом усього строку зберігання;
• не пригнічувати власну мікрофлору кишечника;
• бути непатогенним та нетоксичним;
• виживати в кишечнику;
• не викликати побічних ефектів;
• мати генетичний паспорт як доказ генетичної стабільності
[42, 43, 44].
Пребіотики (WGO 2011) – це харчові речовини (переважно
складаються з некрохмалистих полісахаридів і олігосахаридів,
погано перетравлюються ферментами шлунково-кишкового
тракту людини), які живлять певну групу мікроорганізмів, що
живуть в кишечнику. Вибірково стимулюють ріст і метаболічну
активність корисних бактерій. Важливо підкреслити, що пребіотики з точки зору мікробіології, це такі вуглеводи, які здатна
утилізувати (ферментувати) тільки корисна мікрофлора кишечника, які є її харчовим субстратом, джерелом енергії зростання
і життєдіяльності.
На відміну від пробіотиків, більшість пребіотиків використовують в якості харчових інгредієнтів, наприклад, в печиві,
кашах, шоколаді, пастоподібних сумішах і молочних продуктах.
Найбільш відомі пребіотики:
• олігофруктоза (фруктоолігосахариди);
• інулін;
• галакто-олігосахариди;
• лактулоза;
• олігосахариди грудного молока.
Пребіотичні фруктоолігосахариди у природньому вигляді
присутні в багатьох харчових продуктах, наприклад, в пшениці,
буряці, цибулі, бананах, меді, часнику.
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Ферментація фруктоолігосахаридів (FOS) в товстій кишці
викликає багато фізіологічних ефектів, зокрема:
• підвищення кількості біфідобактерій в товстому кишечнику;
• покращення всмоктування кальцію;
• збільшення обсягу калових мас;
• зменшення часу проходження їжі по шлунково-кишковому
тракту;
• можливо, зниження рівня ліпідів у крові [45].
Коротколанцюгові жирні кислоти – SCFA (short chain fatty
acids) виробляються в товстому кишечнику при ферментації
фруктоолігосахаридів пробіотиками. SCFA особливо важливі
для здоров'я товстого кишечника, оскільки вони є основним
джерелом енергії для клітин кишечника, а також мають протиракову і протизапальну дію, що важливо для здоров'я кишечника.
Біфідобактерії і молочнокислі бактерії віддають перевагу
коротколанцюговим фруктоолігосахаридам (scFOS) перед
іншими джерелами вуглеводів. Тому їх кількість збільшується
при використанні дієти, багатої scFOS, що також призводить до
збільшення вмісту кишечника і об'єму калових мас.
Біфідобактерії і молочнокислі бактерії викликають або підсилюють ферментацію scFOS [45, 46].
Дефіцит вітаміну D та його роль для дитячого організму є
однією з найактуальніших проблем педіатрії. Сьогодні вітамін D
розглядається не тільки як вітамін, але також як гормон і генний
регулятор. Вивчення функцій вітаміну D призвело до появи
нових і актуалізації раніше дискутабельних питань, пов'язаних
насамперед з необхідністю визначення профілактичної дози
вітаміну D, реалізацією його некальцемічних функцій, а також
доцільністю використання його в комплексі з про- та пребіотиком.
Що стосується кількості екзогенного вітаміну D, то на V
Конгресі педіатрів України в 2008 році для профілактики
вітамін-D-дефіцитного рахіту рекомендована доза, що становить 1000 МО вітаміну D3 на добу протягом перших 3 років
життя дитини. Закордонні дослідники дають різні рекомендації
в різних країнах з урахуванням віку дитини, сонячного випромінювання, харчування. Наприклад, експерти Американської
академії педіатрії рекомендують призначати дітям та підліткам
профілактичну дозу вітаміну D3 у розмірі 400 МО/день
(C.L. Wagner, F.L. Greer, 2008). У Методичних рекомендаціях з
лікування і профілактики дефіциту вітаміну D у населення країн
Центральної Європи (P. Pludowski et al., 2013) рекомендується
400 МО/день дітям першого півріччя життя, 400-600 МО/день
дітям другого півріччя, а дітям від 1 до 18 років – 600-1000 МО
на добу [47].
Що особливо важливо, в реальній клінічній практиці не втрачає своєї актуальності питання поліпшення засвоєння організмом вітаміну D, що міститься в лікарських препаратах і дієтичних добавках. В останні роки з'явилися дані про те, що одним з
потенційних шляхів вирішення цієї проблеми може бути спільне застосування вітаміну D3 і пробіотичних бактерій. Так, в
дослідженні S.C. Resta (2009) було виявлено, що пробіотичні
компоненти кишкової мікрофлори мають здатність посилюва-
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ти експресію рецепторів вітаміну D3 (VDR) в епітеліальних клітинах кишечника, а також регулювати транспорт кальцію через
епітеліальні клітини і його депонування у внутрішньоклітинному просторі [47].
У 2016 році опубліковані результати дослідження, які говорять про те, що дефіцит вітаміну D3 може змінювати кишковий
мікробіом, що, в свою чергу, призводить до порушення синтезу
вітаміну В у кишечнику. Зменшення кількості пантотенової кислоти негативно впливає на імунну систему, створюючи "прозапальний" стан, пов'язаний з атеросклерозом та аутоімунними
захворюваннями [48].
Інше дослідження 2017 року, що було проведено в Іспанії
доводить, що вітамін D3 індукує функцію епітеліального бар'єру
кишечника та захист від патогенних мікроорганізмів; дефіцит
вітаміну D3 пов'язаний з запальними захворюваннями кишечника; дефіцит вітаміну D3 пов'язаний з підвищеним ризиком
розвитку колоректального раку [49].
Таким чином, збалансований склад мікрофлори кишечника є
важливою умовою для забезпечення оптимальної біодоступності вітаміну D3, а його дефіцит чинить негативний вплив на
стан кишкової мікробіоти.
Пре- та пробіотики у лікуванні соматичної патології дітей
раннього віку.
В останні роки обсяг досліджень, присвячених пробіотикам, прогресивно збільшується: постійно реєструються нові
штами пробіотиків; ними збагачують багато молочних продуктів, в тому числі і призначених для дитячого харчування
[50]. Встановлено, що ефекти цих препаратів є штамоспеціфічними, тобто визначаються властивостями конкретного
штаму [51].
У практичній педіатрії використання пробіотиків було розпочато в 60-70-ті роки ХХ століття. Метааналізи рандомізованих
контрольованих досліджень дозволили розробити узгоджені
рекомендації по використанню пробіотиків у профілактиці і
лікуванні шлунково-кишкових захворювань у дітей. Найбільш
вивченими при цьому виявилися L. rhamnosus, L. reuteri, B. lactis
і Saccharomyces boulardii. Встановлена профілактична роль
пробіотичних добавок, щодо ризику виникнення гострих
інфекційних позалікарняних діарей у дітей на штучному вигодовуванні [52]. Хоча цей ефект не завжди знаходив підтвердження [53], така дія встановлена для штамів L. rhamnosus,
L. reuteri, B. lactis.
Щодо профілактики розвитку нозокоміальних діарей у госпіталізованих пацієнтів з хронічними захворюваннями (в тому
числі для профілактики внутрішньолікарняної ротавірусної
інфекції), а також при лікуванні пацієнтів з існуючою діареєю
була достовірно продемонстрована ефективність штамів
B. lactis ВВ-12, Streptococcus thermophilus, В. bifidum і
L. rhamnosus. Так, при вигодовуванні немовлят сумішшю з
добавками зазначених пробіотиків епізоди діареї були менш
важкими, протікали з меншим зневодненням [54].
У лікуванні гострих інфекційних діарей, як вірусних, так і бактеріальних, була встановлена ефективність в першу чергу
L. rhamnosus і S. boulardii, в другу – L. reuteri [55-57], при цьому в
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плацебоконтрольованому дослідженні було визначено дозозалежний ефект L. reuteri [58]. Найбільша ефективність встановлена при одночасному застосуванні оральної регідратації і пробіотика [59].
У педіатричній практиці нерідким є розвиток антибіотикоасоційованих діарей: це стан розвивається майже у 10% дітей у
віці до 2 років на тлі антибіотикотерапії. Встановлено, що запобігти розвитку атибіотикоасоційованих діарей можливо при
використанні пробіотиків L. rhamnosus і S. boulardii [60].
Соціально значуща проблема – дитячі коліки, що знижують
якість життя не тільки самої дитини, але і всієї його родини, при
цьому використання препаратів симетикону часто неефективне [61].
Були випробовані різні штами пробіотиків не тільки для профілактики [61], а й в лікуванні синдрому кольок. Разом з корекцією харчування встановлена роль пробіотика L. reuteri: його
застосування дозволило зменшити не тільки ризик розвитку
кольок, але й інших функціональних розладів травлення (зригування, запорів).
Щодо ролі пробіотиків в попередженні розвитку некротизуючого ентероколіту у недоношених дітей свідчать дослідження,
які підтвердили стабілізацію бар'єрної функції слизової оболонки і конкурентне витіснення патогенної флори у пацієнтів, які
отримували пробіотики [62]. Не всі пробіотики при цьому дієві:
найбільша ефективність визначена для В. breve, поєднання
B. lactis і S. thermophilus, L. rhamnosus, L. acidophilus і L. reuteri.
Цікаві дослідження, присвячені використанню пробіотиків
в профілактиці алергії. Встановлено, що одночасне застосування вагітними жінками пре- і пробіотиків сприяло значному зниженню частоти атопічного дерматиту і тенденції до
загального скорочення алергічних реакцій у новонароджених дітей [63].
У 2005 році було проведено дослідження впливу пробіотичних культур на перебіг синдрому атопічної екземи / дерматиту
(AEDS) серед немовлят з алергією на різні види харчування.
Встановлено, що група дітей з високим рівнем Ig E, яка отримувала L. ramnosus показала істотне зниження важкості атопічного дерматиту за шкалою SCORAD. Отже, лікування дітей з використанням L. rhamnosus здатне знизити тяжкість перебігу атопічної екземи [64].
Дуже важливе багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване плацебо контрольоване дослідження було проведено
у Фінляндії [65]. Виявилося, що у групі дітей, які отримували
молоко додатково збагачене Lactobacillus rhamnosus, зазначалася менша кількість днів відсутності в дитячому садку
через хворобу дихальних шляхів (4,9 проти 5,8; Р = 0,03);
число інфекцій дихальних шляхів (ІДШ) було достовірно
нижче в групі використання лактобактерій (97 проти 123; Р
= 0,05) і на 19% менше курсів антибіотиків при ІДШ призначалося в дослідній групі в порівнянні з контролем (111
проти 140; Р = 0,03); період відсутності симптоматики з боку
дихальних шляхів був тривалішим в групі дітей, що приймали лактобактерії в порівнянні з контролем (5 проти 4 тижні;
Р = 0,03) [65].

ОПТІЛАКТ МАЛЮК®.
Серед багатьох зареєстрованих в Україні про- та пребіотичних препаратів рекомендованих для використання у
педіатричній практиці синбіотик Оптілакт Малюк® за своїм
складом, властивостями, формою випуску дозволений для
використання у дітей раннього віку, а також додатково збагачений вітаміном D3.
Оптілакт Малюк® є вдалим прикладом розробки, вдосконалення та виробництва якісних, ефективних і безпечних оригінальних продуктів для дітей на основі пробіотичних бактерий, які підтримують нормальний функціональний стан шлунково-кишкового тракту у немовлят. Крім того, складові продукту допомагають підтримувати оптимальний стан імунної
системи.
У своєму складі містить такі активні інгредієнти як ліофілізовані молочнокислі бактерії Lactobacillus rhamnosus 19070-2 і
Lactobacillus reuteri DSM 12246, в кількості 2,5 х 108 КУО/доза (1
доза = 6 крапель). Крім того, синбіотик містить фруктоолігосахариди і вітамін D3 (400 МО / доза). При цьому не містить лактулозу і будь-які алергени.
Як зазначалося вище, під час вибору пробіотичного продукту
виникає декілька проблемних питань, перше з яких виживаність бактерій, проходжуючи ШКТ. Пробіотичні бактерії, що
входять до складу Оптілакт Малюк® захищені запатентованою
технологією CryoProtection, яка мінімізує ушкодження клітин й
оптимізує цілісність клітинної мембрани під час обробки, зберігання та застосування.
Важливим кроком в успішній колонізації пробіотиками кишківника є здатність адгезувати до ворсин епітелію кишечника.
Адгезивні штами бактерій-пробіотиків загалом вважаються
ефективнішими в конкурентному витісненні патогенних бактерій порівняно з неадгезивними штамами. Поєднання
L. rhamnosus і L. reuteri продемонструвало високу адгезивну
здатність до епітелію слизової оболонки кишечника та швидке
розмноження колоній.
Ефективність L. rhamnosus, що входить до складу Оптілакт
Малюк® описана більш ніж у 260 клінічних дослідженнях і на
сьогоднішній день вважається самим вивченим пробіотиком в
світі. Так було продемонстровано, що L. rhamnosus і L. reuteri
DSM 12246 знижують час діареї як у госпіталізованих [66], так і
не госпіталізованих [67] дітей з гострою діареєю. Це особливо
ефективно застосуванні препаратів на початку лікування діареї.
Штами, які входять до складу Оптілакт Малюк® продемонстрували свою ефективність у лікуванні шлунково-кишкових
проявів при атопічному дерматиті у дітей.
Безпечність штаму L. rhamnosus 19070-2 підтверджена агенством харчових продуктів і медикаментів США (FDA), а у Європі
L. rhamnosus було надано атестований Qualified Presumption of
Safety status.
Оптілакт Малюк® містить у своєму складі натуральні коротколанцюгові харчові волокна з цукрового буряка – фруктоолігосахариди (scFOS) Actilight®, що мають пребіотичні властивості.
Actilight® містить у своєму складі найкоротші FOS, що доступні у
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природі. Це дозволяє бактеріям – пробіотикам повністю їх ферментувати у сліпій кишці та висхідній ободовій кишці з виділенням коротколанцюгових жирних кислот, які справляють позитивні впливи на організм.
Крім того, до складу Оптілакт Малюк® входить вітамін D3, що,
як зазначалось вище, не тільки сприяє засвоєнню організмом
кальцію, а й активно сприяє виробленню нормальної мікробіоти та потенціює вплив пре- і пробіотиків.
Більш ніж 20-ти річний досвід використання у клініках Данії,
успіх у Болгарії та Польщі, результати численних досліджень
переконливо свідчать, що пробіотики Lactobacillus rhamnosus
19070-2 і Lactobacillus reuteri DSM 12246 в поєднанні з пребіотиком та вітаміном D3 надають позитивний вплив на стан кишкової мікробіоти дітей раннього віку. Суворий контроль якості,
що проходить пробіотик під час виробництва та зберігання
відповідає міжнародним стандартам ISO, GMP та FDA.
Таким чином, синбіотичний препарат Оптілакт Малюк® має
ряд корисних властивостей, які виділяють його серед інших
пробіотичних препаратів. Він може широко використовуватись
у педіатричній практиці.
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